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يادمان باشد

 محاسبه، ســرعت عمل، مبارزه و گل. اين اتفاق در 
فضــاي مجازي هم كه رخ بدهــد بازهم لذت خاص  و 
طرفداران ويژ ه ي خــودش را دارد.  در مانتيورها غرق 
مي شــويم و رقابتي از نوع ديگــر را تجربه مي كنيم. 
اين روزها جام قهرمانــان بازی های ويديوئی ايران در 
مركز آفرينش هــاي فرهنگي هنــري كانون پرورش 
فکري كــودكان و نوجوانان داير اســت و بازيکنان  از 
شنبه 2 شــهريور رقابت خود را در رشته هاي مختلف 
آغازكرده انــد؛ رقابتــي كه تا فردا، جمعه 8 شــهريور 

ادامه دارد. 
ايــن روزهــا، ســالن  هاي مركــز آفرينش هــاي 
فرهنگي هنري كانون پرورش فکري پر است  از هياهو 
و هيجان جمعيت دوستدار بازي هاي رايانه اي.يکي از 
بازي هاي پرطرفدار، فيفا19 است.  اين بازی ويدئويی 
كه در آن مســابقات فوتبال شبيه ســازی شده است، 
خيلي طرفدار دارد.  در اين نســخه از بــازی، از موتور 
گرافيکی فراست بايت ۳ استفاده شده و ليگ قهرمانان 
اروپا هم به بازی اضافه شده است. در كنار بازي فيفا19، 
به عالقه منــداِن بازي پِس19هم بايد اشــاره كرد كه 

كم شمار نيستند. 
 جام قهرمانان بازی های ويديوئی ايران، فرصت رقابت  
بازيکناِن بازي هاي رايانه اي را در رشــته های  فيفا19،  
پِس19، سي. اس، دوتا2، كالش رويال، پسرخوانده، 

كوييز آف كينگز و مغزينه را فراهم كرده است. 
در اين دوره از مســابقات، عالوه بر جوايز نفيسي كه 
به قهرمانان هر رشــته اهدا مي شود، قرار است قهرمان 

 اين قورباغــه ي غول پيکِر زيبا را كــه مي بينيد ورونيکا 
ريشتر ساخته اســت. اين هنرمند دوستدار محيط زيست، 
سال هاست با استفاده از بطري هاي پالستيکي دور  ريز، آثار 
هنري  خلق مي كند.  او در ســفر به جاهاي مختلف دنيا، با 
هزاران بطري دور ريخته شده، آثارحجمي زيبايي مي سازد.  
هنرمنداِن هنر بازيافتي، مي خواهند مردم دنيا را نسبت 
به توليد انبوه پسماند حساس كنند. بطر هاي پالستيکِي آب 
معدني، كــه برخي از ما خيلي راحت آن ها را در طبيعت رها 

مي كنيم، ازمواد بسيار خطرناك براي محيطِ زيست  و حيات 
وحش به شمار مي آيند. اين بطري ها كه بيش تر محصوالت  
پِت محسوب مي شوند، دارند زمين را غرق مي كنند. در ايران، 
روزانه بالغ بر ۷۰۰ تن ضايعات اين پليمر توليد مي شــود و 
فقط در اســتان تهران روزانه بين 1۰۰ تــا 2۰۰ تن از اين 
ضايعات وارد چرخه ي زيست محيطي مي شود. هنرمنداني 
مثل ورونيکا اميدوارند با اين آثار هنري زيبا، توجه مردم  را 

به توليد اين همه دور ريز جلب كنند. 

جامقهرمانانبازيهايويدئوييبهايستگاهپايانينزديكميشود

مجسمه هايي با بطري هاي آب معدني
 

در اين ستون »يادمان باشد«ها 
راثبت مي كنيم.

 روزي براي يوز ايراني
به نهم شــهريور نزديکيم. روزي 
بــراي يوز پلنگ آســيايي )ايراني(. 
مي گوينــد كه ممکن اســت حدود 
۷۰ قالده يوزپلنگ آسيايي در ايران 
وجود داشته باشد. اين گونه ي خاص 
درحال انقراض اســت و نام گذاري 
9 شــهريور به نــام يوزپلنگ ايراني 
)آسيايي( براي اين است كه يادمان 
باشــد قــدري بيش تر بــه محيط 
اطــراف خود  توجه كنيــم و مراقب 
محيط زيســت، ديگــر موجودات و 

به ويژه حيات وحش باشيم.

آخرين هفته ي 
شيش و هفت 

يادمان باشد امروز و فردا روزهاي 
آخريــن  ويژه برنامــه »شــيش و 
هفت« اســت. اين برنامه به دبيری 
مديريت فرهنگی هنری منطقه ي۷، 
پنج شنبه ها و جمعه های تابستان تا 8 
شهريور در فرهنگ سراهای اشراق، 
رازی، خاوران و والء برگزار می شود. 

نمايشگاه نقاشان کوچک
آثار گروهــی هنرجويان كودك و 
نوجوان به سرپرستی زهرا هوشيار 
از سوم شــهريور در نگارخانه ي ملل 
)فرهنگ ســراي ملل( برپا شده و تا 
هشتم شــهريور  بيش از ۷۰ اثر را به 

نمايش گذاشته است. 

اتيسم  داستان از اين قرار است كه پسری به نام پيام، دچار ُ
اســت. خانواده ي پيام  احساس می كنند او با بقيه ي بچه ها 
فــرق دارد و از حضورش در ميان جمع اكــراه دارند. روزی 
بــه  صورت اتفاقی، پيام با مادر و خواهرش ســِر تمرين يك 
گروه نمايشــي حضور پيدا مي كنند. مربی نمايش متوجه 
استعداد پيام مي شــود و از مادر او مي خواهد كه اجازه دهد 

پيام عضوگروه نمايش شود. 
بازيگران نمايش بــا اين كار مربــی مخالفت مي كنند و 
تعدادی از آن ها تصميــم می گيرند كاری كنند  كه پيام در 

تمرين ها شركت نکند... 
اين ماجراي شروع نمايش» كوكوي گردن دراز« به قلم و 
كارگرداني مهدی مقيمی اسفندآبادی است كه اين روزها 
در تاالر هنر روي صحنه مي رود. جالب است بدانيد كه اين 

نمايش، كلي بازيگر كودك و نوجوان دارد.

كوكويگردندراز،نمايشيباموضوعاُتيسم
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ويژه ي  نوجوانان، سال نوزدهم، شماره ي 961 
پنج شنبه7 شهريور،  ضميمه ي روزنامه ي همشهري شماره7747

ُزهيـر  جابه جا  شد بـا    َزرود   

د ميشو يگر ز با م پيا قتي و

رشــته ي دوتا2 به عنوان نماينده ي ايران به مسابقات 
جهانی اعزام شود.

 حوزه ي بازی های رايانه ای با حدود 28ميليون نفر 
مخاطب در ايران و 2ميليــارد  و ۳۰۰ ميليون هوادار 
در سراسر دنيا به صنعت-رســانه  اي محبوب تبديل 
شده  اســت. توليدات رســانه ای اين صنعت بسياری 
از ركوردهای فــروش را جابه جا كــرده و بيش ترين 
رشد بازار را در مقايسه با ســاير صنايِع رسانه ای ثبت 

كرده است. 
فعاليت تعــداد زيــادی از تيم ها يا شــركت های 
بازی ســازی كوچك و توليد بازی های موبايلی ايرانِی 
پرطرفدار و پردرآمد، نويدبخِش ظهور صنعتی جوان 
و پويا در اكوسيستم نوآوری كشور است. پتانسيل  اين 
صنعت در حوزه ي اشتغال  و صادرات می تواند آن را به 
يکی از مسيرهای جايگزين درآمدهای نفتی تبديل 
و به تقويت اقتصاد غيرنفتی كمك كند. 
از نگاه بنياد ملي بازي هاي 

7 روز رقابـت نفس گيـِر گيـمـرها

رايانه اي،  جام قهرمانان بازی های ويديويی، مهم ترين 
مســابقات بازی های ويديويی ايران به شــمار مي آيد 
و پيش از اين، دور مقدماتی اين رقابت ها در 9 شــهر 
بزرگ كشورمان، يعني اهواز، شيراز، يزد، زاهدان، قم، 
مشهد، اصفهان، بوشهر و تبريز به انجام رسيده و نفرات 
برگزيده به مرحله ي نهايی مسابقات در تهران راه پيدا  
كردند. در مرحله ي پاياني مســابقه ها،  خانواده ها ي 
بازيکنان و همه ي عالقه مندان گيم، فرصت پيدا كردند 
برای تماشــای اين مســابقات، به مركز آفرينش های 
فرهنگی هنــری كانون پــرورش فکری كــودكان و 
نوجوانان بروند. فرصتــي كه امروز و فردا نيز هم چنان 

فراهم است.
 برگزار كنندگان اين مسابقات، به فکر عالقه مندانی 
هم بوده اند كه امکان حضور در محل مسابقات را ندارند، 
اين دسته مي توانند از طريق صفحه ي رسمی بنياد ملی 
بازی های رايانه ای در آپارات مسابقات را دنبال كنند. 

 aparat.com/ircg :اين هم آدرس صفحه

»يون« 
شبيه نوجواني
 خودم اسـت

! كنيم سفر كي د كو يخ ر تا به بيا

جشن پروازبرگزيدگانجشنوارهيفيلمهايكودكانونوجوانانمعرفيشدند



خودم اسـت
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شماره ي 961

 می گويــد وقتی کتاب »پنالتــي در جزاير 
ِوست َمن« را خوانده، کاماًل با قهرمان داستان 
هم ذات پنداري کرده و احساس می کند خيلي 
شبيه نوجواني خودش است. او هم مثل »يون« 
شخصيت اصلی اين کتاب، عاشق فوتبال بوده، 
اما چون بازی اش چندان خوب نبوده، هميشه 
از جانب هم تيمي هايش به خاطر اشتباه هايش 

سرزنش مي شده است. 
»براگی تور هينريکســون«، نويســنده و 
فيلم ساز ۴۵ساله و متولد ريکياويک، پايتخت 
ايسلند اين ها را مي گويد؛ کارگرداني که تصميم 
گرفت چنين داســتاني را به پرده ي سينماها 
بياورد. بيش تر آثار هينريکســون، فيلم ها و 
سريال هايی درباره ی کودکان و نوجوانان است 
و با اين گونه ی سينمايی کاماًل آشناست. او هم 
مانند بقيه ی مردم کشور کم جمعيت ايسلند، 
عاشق فوتبال است و پس از حضور تيم کشورش 
در يورو ۲۰۱۶ و جام جهانی ۲۰۱۸، تصميم گرفت 
ســيزدهمين تجربه ی کارگردانی اش، فيلمی 

فوتبالی باشد. 
فيلم »شاهين ها« در کشور ايسلند با عنوان 
اصلی پنالتی در جزاير وست من نمايش داده شد 
و مورد استقبال مخاطبان نوجوان ايسلندی قرار 
گرفت. اين فيلم که پيش از اين جايزه ی بهترين 
فيلم از جشنواره ی فيلم های کودکان و نوجوانان 
شــيکاگو و جشــنواره ی فيلم های کودکان و 
نوجوانان شلينگل درِکمنيتس آلمان را به دست 
آورده اســت و نامزد دريافت جايزه ی بهترين 
فيلم کودک و نوجوان از جايزه ی اِدا در ايسلند 
بوده و در ســی و دومين جشنواره ی فيلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان هم برنده ي جايزه ي 
سيفژ )مرکز جهانی فيلم سازی برای کودکان و 

نوجوانان( شد. 
ممکن اســت بعد از حضور تيم ملی فوتبال 
ايسلند در يورو و جام جهانی، همه ی ما ايرانی ها 
تشويق ايسلندی را ياد گرفته باشيم، اما احتماالً 
هرگز اين فرصت را نداشــته ايم کــه فيلمی 
ايسلندی تماشا کنيم. به مناسبت حضور اين فيلم 
در جشنواره ي اصفهان، برای صفحه ی شهرفرنگ 
اين شماره، ترجمه ی گفت وگويی با کارگردان اين 
فيلم جذاب را آماده کرده ايم تا بيش تر با حال و 

هوای اين فيلم فوتبالی آشنا شويم.

»يون« شبيه نوجواني
»براگی تور هينریکسون«، كارگردان فيلم »شاهين ها«: 

واقعيت هم بسياري از بازيکنان تيم ملي ايسلند بازي 
فوتبال را از آن منطقه شــروع کردند. خود من هم در 
10سالگي اين شانس را داشتم که در مسابقات فوتبال 
شرکت کنم. به خاطر همين شاهين ها براي من، فقط 
داستان نيست، بلکه روايتي از اتفاق هاي واقعي است. 

پس داستان فيلم ايده ي خودتان بود؟
اوه نه، اين فيلم در اصل از کتاب »پنالتي در جزاير 
وست من« اقتباس شده که در ايسلند خيلي محبوب 
است. وقتي کتاب را خواندم، با »يون« قهرمان داستان 
هم ذات پنــداري کردم. او خيلي شــبيه نوجواني من 
اســت. من هم فوتبال را خيلي دوســت داشتم، اما 
خيلي در اين ورزش خوب نبودم و هميشــه از جانب 

هم تيمي ها  به خاطر اشتباه هايم سرزنش مي شدم. 
مسابقاتي که هرساله با حضور نزديک به پنج هزار 
نوجوان در اين جزاير برگزار مي شــود، فرصت خوبي 

براي همه ي نوجوان هاســت 

تا تجربيات بيش تــري در زندگي کســب کنند. اين 
گردهمايي فقــط درباره ي فوتبال نيســت. آن ها در 
مدت حضورشان در اين رقابت ها با هم به ماهي گيري 
مي روند، بــازي مي کنند و در تجربيات هم شــريک 

مي شوند. فوق العاده است، نه؟
بله، کاماًل! اســتقبال از فيلم شاهين ها در 

ايسلند چه طور بود؟
خيلي عالي و فوق العاده. در افتتاحيه ي فيلم، فرش 
قرمز بزرگي داشتيم و هزاران نفر براي تماشاي فيلم و 
استقبال از گروه توليد صف کشيده بودند. من دو سال 
از عمرم را صرف ساخت اين فيلم کردم و وقتي استقبال 
تماشــاگران را ديدم، احساس کردم که تالش هايم به 
نتيجه رسيده است. براي من لحظه ي بسيار خاص و 

غرورآميزي بود. 
مي دانم که شما سال ها در نمايش عروسکي 
مشغول بوديد و بعد وارد دنياي سينما شديد. 

کارکردن با بازيگران زنده از کار با عروسک ها 
آسان تر است؟

پاسخ کوتاه و يک کلمه اي اش مي شود: بله!
البته واقعيت اين است که کار در سينما، آن طورها 
هم آســان تر از دنياي عروسک ها نيســت. با اين حال 
مي توانم بگويم که کارگرداني در سينما از من انرژي 
کم تري مي گيــرد. در کار عروســکي، وقتي يک نفر 
عروســک گردان و کارگردان اثر باشد، کار اصاًل ساده 
نيست. اجراهاي عروسکي به لحاظ تکنيکي و پرداختن 
به جزئيات، دقت و کار زيادي نيــاز دارد. اما خب در 
سينما کار راحت تر است. من روي صندلي کارگرداني ام 
مي نشينم و تيم بازيگران را از روي مونيتور جلوي رويم 
هدايت مي کنم و در همان زمان قهوه ام را هم مي نوشم.
بازيگران نوجوان شــاهين ها، از نقاط قوت 
فيلم هستند. مي دانم که با برخي از آن ها قباًل 
هم کار کــرده بوديد. هدايت گــروه بزرگي از 

بازيگران نوجوان چه حسي داشت؟ به خصوص 
که فيلمتان درباره ی فوتبال است.

بله، لوکاس را از قبل مي شناختم. اين پسر بازيگر 
بســيار بااســتعدادي اســت و پيش از اين در فيلم 
»قول ها« با او کار کرده بودم. اتفاقاً داســتان آن فيلم 

هم درباره ی نوجوانان بود.
هرســه بازيگر نوجوان نقش هاي اصلي شاهين ها، 
باهوش، بااســتعداد و فوق العاده انــد و خيلي خوب 

نکته های کارگرداني مرا در نقششان وارد مي کردند.
تصور مي کنم حضور در اين فيلم براي آن ها 

شبيه يک اردوی ورزشي بود؟
تقريباً بله! چهار هفته قبل از شــروع فيلم برداري، 
ما يک کمپ فوتبال راه اندازي کرديــم. بازيگران ما 
مثل يک تيم فوتبال واقعي تمام حرکات بازي فوتبال 
را تمرين کردند و ياد گرفتند. ما يــک طراح و مربي 
داشــتيم که حــرکات بازيگران را اصــالح و هدايت 

مي کرد. اين اردو براي بازيگرها خيلي مفيد بود. عالوه 
بر ياد گرفتن تکنيک هاي بازي، آن ها با هم حســابی 
دوست شدند و صميميتي بينشــان به وجود آمد که 

روي پرده ی سينما هم کاماًل به چشم مي آيد.
به فيلم »قول ها« اشاره کرديد. کاش کمی هم 

درباره ی آن بگوييد.
بله، حتماً. قول ها، داســتانی بر اســاس تجربيات 
من در نوجواني اســت؛ تجربه ای تلخ از طالق والدين. 
اين مجموعــه از ديد يک نوجوان روايت مي شــود و 
بازگوکننده ی ترس و تجربه ی تلخي اســت که طالق 
والدينش بــراي او به وجود آورده. ســؤال هايی مثل 
اين  که، حاال خانه ام را از دست مي دهم؟ ديگر دوستانم 
را نمي بينم؟ بايد بــا مادرم زندگي کنــم يا پدرم؟ و 
هزاران سؤال ديگر که ناگهان به ذهن نوجوان داستان 

قول ها هجوم مي آورد.
به عنوان سؤال آخر، به نظرم شاهين ها، فيلمي 
درباره ی کار تيمي، شجاعت و دوستي هاي فراتر 
از مرزهاســت. معتقدم اين فيلم فقط درباره ی 
فوتبال نيســت، بلکه فيلمي درباره ی اهميت 
خانواده است. عشق بي حد و اندازه بين فرزندان 
و والدين و اهميت گذشــت در زندگي. شــما 

چه طور فکر می کنيد؟
کاماًل درســت اســت. اين نوجوان ها در جزيره ی 
زيبايي درگير مســابقات هســتند. تابســتان است، 
خورشيد مي درخشد و دوســتان در کنار هم فوتبال 
بازي مي کنند. ايــن يعني بــودن در لحظه های ناب 

زندگي. 
بعد، مشــکلي خانوادگي براي يکي از اعضای تيم 
به وجود مي آيــد و همه ی تيم براي حل مشــکل او با 
هم متحد مي شــوند. اين يعني روحيه ی کار گروهي 
در تيم، فقط به زمين بازي محدود نمي شــود و آن ها 
اين هم بستگي و روحيه ی تيمي را در زندگي عاديشان 
هم به کار مي برند. اين درسي است که فوتبال به آن ها 
داده و اين موضوع شــگفت انگيز است. اين نوجوان ها 
ياد مي گيرند که تنها راه حل مقابله با مشکالت، روبه رو 
شدن با آن هاست، نه فرار از آن ها؛ و اين رويارويي آن ها 

را قدرتمندتر مي کند.

شنيده ام عالقه ي مردم ايسلند به فوتبال، به 
حدي است که با شروع جام جهاني، زندگي کاًل 
در اين کشور تعطيل شد و همه پي گير بازي هاي 
ايسلند بودند! تشويق ايسلندي هم که اين روزها 
در سراسر جهان همه گير و بسيار محبوب شده. 
اين همه توجه ايسلندي ها به فوتبال باعث شد 
به فکر ســاختن فيلم »شــاهين ها« بيفتيد يا 

ماجراي ديگري پشت آن است؟
بله، همه ي ما با اشــتياق و البتــه نگراني، انتظار 
شروع جام جهاني فوتبال را مي کشيديم. چون حضور 
تيم ملي ايســلند در اين رقابت ها، مثل تحقق رؤيايي 
دســت نيافتني بود. داســتان فيلم شــاهين ها براي 
من، به تصويرکشــيدن همين تحقق رؤيا بود؛ اين که 
کشــوري با جمعيتي حدود 300هــزار نفر، چه طور 
توانست به اين مرتبه و مهارت در فوتبال جهان دست 
پيدا کند و در جام جهاني فوتبال حاضر شــود، اتفاق 

بسيار مهمي است. 
فرهنگ فوتبال در ايسلند بســيار غني است و در 
طول نسل ها اين فرهنگ پربارتر هم شده است. داستان 
فيلم من در جزاير »ِوست َمن« مي گذرد؛ جايي که در 

  ترجمه ي سارا منصوري

  علي مولوي

برگزیدگان سي و دومين جشنواره ي بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان اصفهان معرفي شدند

جشن پرواز
دوشنبه 7 شهريور ۱39۸ براي سي و دومين بار، جشن پرواز پروانه هاي زرين جشنواره ي بين المللي 
فيلم های کودکان و نوجوانان برگزار شد و پروانه هاي زرين، يکي يکي روي شانه هاي برگزيدگان اين 

دوره ي جشنواره نشستند.
در مراسم اختتاميه ي اين دوره ي جشنواره که در سالن همايش های پرديس سينمايی سيتی سنتر 
اصفهان برگزار شد، سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، حسين انتظامی رييس سازمان 
سينمايی، عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي فارابي و دبير جشنواره، عليرضا رضاداد مشاورعالی 
سازمان سينمايی، ســيدمحمدمهدی طباطبايی نژاد معاون نظارت و ارزش يابی سازمان سينمايی، 
حبيب ايل بيگی مشاور دبير جشــنواره، قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان، نماينده ي يونيسف در 
ايران، مسعود نجفی مدير روابط عمومی سازمان سينمايی، بيژن بيرنگ، غالمرضا موسوی، جهانبخش 
سلطانی، مهدی جعفری، ساره بيات، سهيل موفق، نادره ترکمانی، حامد جعفری و جمعي از مديران 

جشنواره، سينماگران و اهالي رسانه حضور داشتند.
در ادامه مي توانيد فهرست کامل برگزيدگان سي و دومين جشنواره ي بين المللي فيلم هاي کودکان 

و نوجوانان اصفهان را ببينيد.
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  ياسمن رضائيان

  الهه صابر

چشم به راه
ابر و باران و گل و کوه و درخت

سال ها برنامه ریزی کرده اند
بادها اخبارشان را هرکجا

دور دنیا برده و آورده اند
هست تصمیماتشان درباره ی

جشن یک آدینه، وقت صبح دم
کل دنیا حاضر است و منتظر

یک جهان چشمش به راه یک قدم
چشم ها دنبال آن مردی است که

چون ستاره نور دارد روی او
تا بیاید، ابری از جان و دلش

سایه ای می افکند بر روی او
می دهد باران زمین را شست وشو

می کند گل، دشت را خوش رنگ تر
کوه می بخشد به انسان ها طال

هردرختی می شود پر از ثمر
هردلی اطراف او پر می کشد

از خدا چیزی نمی خواهد جز این
گوش بسپارد فقط به اولین

حرف های بهترین مرد زمین

قي
دي

ص
مه 

اط
ي: ف

گر
ير

صو
ت

شاید در یک صبح بهاری
عشق دم کنم

شعرهایت را بلند بخوانم
با سایه  ات برقصم

شاید یک ظهر وسط تابستان
خنده هایت را مرور کنم

به این فکر کنم که نبودنت را
چگونه سر کنم

شاید پاییز
در یک عصر بارانی

وقتی بغض گلویم را گرفت
به قاب عکس خالی  ات خیره شوم
شاید در یک شب سرد زمستانی

وقتی سرم را 
به شیشه ي یخ زده ي

پنجره تکیه داده ام
در عطر تنهایی خانه

گم شوم
سپيده مقدم، 17ساله از تهران

جمال الدین اکرمی، نویسنده 
و تصویر گــر کتاب های کودک و 
نوجوان است. خودش می گوید 
شبیه شــخصیت »ریحانه« در 
کتاب »چهل تکه« است. حضورش 
در کارگاه قصه گویــی خالق در 
شهر قدس سبب شــد با او آشنا 
شوم و فرصت گفت وگوي  کوتاهي 
با او پیدا کنم که حاصل آن پیش 

روي شماست.
 چه شد که نویسنده شدید؟

عضو کتاب خانه ي کانون پرورش 
فکری ســمنان بودم. دســت از سر 
کتاب خانه برنمی داشــتم و خوره ي 
کتاب بودم. آن قدر کتــاب خواندم و 
خواندم که سر از نويسندگی درآوردم.
چند سال است که می نویسید؟

به  طور حرفه ای نزديک به 30 سال؛ 
و به طور غیرحرفه ای از زمان کودکي.

ایده هایتان را از کجا به دست 
می آورید؟

از ديده ها و شــنیده ها و هم چنین 
خاطراتی که بچه ها تعريف می کنند.

براي نوشــتن و تصویر گری 
عادت خاصي دارید؟

می خوابم و درازکش می نويســم. 
نمی توانم پشت میز بنشینم و بنويسم. 
اما هنگام تصوير گری گاهی قلم مو ی 
رنگی را به جای ظــرف آب به دهانم 
می برم و بیش تر وقت ها چشــم هايم 
را می بندم و تصويری را که می خواهم 

بکشم، تجسم می کنم.
در نوجواني چه کتاب هایي را 

دوست داشتید؟
»حقیقت و مرد دانا« نوشته ی بهرام 
بیضايی، »جان شــیفته« نوشــته ی 
رومن روالن و »پا برهنه ها« نوشته ی 

زاهاريا استانکو.
و پیشــنهادتان به کسانی که 
تازه نوشتن و تصویر گری را شروع 

کرده اند؟
نوشــتن و نوشــتن و نوشــتن، 
راز خوب نوشــتن اســت و ورق زدن 
کتاب های تصويری و تمرين، راز خوب 

تصويرگری کردن است.
زينب محمدی، 17ساله از شهرقدس

نبودنت 
شاید

آخرین خواسته ام از شهریور 
این است،

کمی بیش تر بماند
ماه کمی دیرتر  بیاید

و روزها طوالنی تر شوند
تو به من نرسی

پاییز لطفی ندارد
ليال قرمزچشمه، 17ساله از تهران

آخرین 
خواسته

خوره ي كتاب بودم!

ياسمن سادات شريفي، 17ساله از اراك

جمال الدين اكرمي، نويسنده و تصويرگر:

صبا نوزاد از رشت: تو خیلی قوی 
هستی. تا ما دوســت هات رو داری غم 

نداشته باش...
نرگــس دارینــی از کــرج: 
مرررررســییییی کــه دوبــاره همون 
دوست کاغذی دوســت داشتنی مون 

شديیییییی.

نازنین حسن پور از تهران: دوباره 
پنج شــنبه های خاکســتری رو شبیه 

قديم رنگارنگ می کنی. 
 و... و... و...

و جای همــه ی ايــن و... و... و...ها 
جمله های شماست، پیام های قشنگ 
و دل گرم کننده   ي شما. يک قلب گنده 
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به رياضــی فکر می کنم و در ســرم 
درس توابع قدم  می زند. درسی که برای 
فهمیدنش زحمت زيادی نکشــیدم و 
خیلی زود فهمیدم که هــر عددی در 
تابع، جــواب دلخواهت را می ســازد. 
راســتش اين اصاًل برايم ســخت نبود 
که بفهمم بعضــی رابطه ها يک به يک 
و خوش رفتارنــد و بعضی هــا هــم 
بفهمی نفهمی رفتــار خوبی ندارند؛ اما 
همیشه دوســت  داشتم حساب وکتاب 
کارم معلوم باشــد. از نظر من رابطه ای 
خوب بود که وقتی عددی را تحويلش 
می دادی، بتواند جواب روشنی تحويلت 
 بدهد، اما اين فقط يک بخش از دنیا بود. 

يک قسمت ساده و بی احتمال.
دنیا پر بــود از رابطه هــای بدرفتار. 

انگار هیچ وقت نمی شد روی اين روابط 
حساب بازکرد. هر عددی را که واردشان 
می کردی کلی خروجــی تحويل آدم 
می داد که رسماً مخت سوت می کشید 
و با بی میلی خیــال می کردی گیر چه 

درس شلم شوربايی افتاده ای.
هر چه از خواندن و فهمیدن درس های 
رياضی می گذرد، اين احساس آشفتگی 
نیز در من بیش تر می شود. دارم کم کم 
نظــم زندگــی را در بی نظمی هايش 
می بینم. خیلی وقت ها دوســت  داری 
کاری که می کنی مثــل همان عددی 
باشد که در تابع خوش رفتار زندگی وارد 
می شود و تو هم خیالت راحت است که 
خروجی اش همان چیزی است که  حتما ً

انتظارش را داری، اما زهی خیال باطل.

رسـم زنـدگي

کاروان ايستاد و چشم چرخاند. اين جا 
کجا بود؟ نام منزلگاه َزرود بود. پیش از 
کاروان زهیر، کاروان حســین بن علي ع 
رســیده و چادر زده بود. زهیر از سفر 
حج بر مي گشت. مي خواست جايي دور 
از کاروان حســین بن علي ع اتراق کند. 
زهیر نمي خواســت با حسین بن علي ع 
رو در رو شــود، اما جايي نبود. به ناچار 
چادرهــاي کاروان زهیــر در نزديکي 

کاروان حسین بن علي ع برپا شد.
زرود منزلگاه خوبي بود. حوض و برکه 
داشت. گويي زرود منتظر بود. منتظر 
واقعه اي بزرگ. کاروان حسین بن علي ع 
توقف کرده بود کــه کاروان زهیر از راه 
رسید. زرود به واقعه ي بزرگ تاريخ خود 

نزديک شده بود.

در چادر زهیر ســفره پهن شده بود 

و مسافران خســته، پاي سفره نشسته 
بودند که فرســتاده اي آمد. فرســتاده 
از طرف که بود؟ چه پیغامي داشــت؟ 
فرســتاده ســراغ زهیر رفــت. پیغام 
براي زهیــر بــود؟ از چه کســي؟ از 

حسین بن علي ع!
فرســتاده گفت: »زهیر بــن قین، 
حســین بن علي ع مرا پي شما فرستاده 

است تا نزد او بیايي.«
چند لحظه دستان مسافران از حرکت 
باز ماند. حسین  ع پي زهیر فرستاده بود؟ 
او زهیر را انتخاب کرده بود؟ براي چه 
کاري؟ چه مأموريتي؟ زهیر ســکوت 
کرده بود و هیچ نمي گفت. همســرش 
گفت: »پسر رسول اهلل ص مي خواهد تو 
را ببیند و تو نمي روي؟ سبحان اهلل، برو، 

سخنش را بشنو و برگرد.«
برگردد؟ زرود صدا ها را شــنیده بود. 

زرود هرچه را که اتفاق افتاد، ديده بود. 
زرود در دلش زمزمه کرد: »بر مي گردد. 
ولي نه به اين جا. به جــاي خودش. به 
جايگاه اصلي خودش. او انتخاب شده 

که برود.«
زهیــر رفــت و زرود منتظــر ماند. 
مســافران حرفي نمي زدند. آن لحظه 
پرسشي مشترك در ذهن داشتند: »پسر 

رسول خداص با زهیر چه کار دارد؟«

زهیر برگشــت. همراهانــش گمان 
مي کردند او با چهره اي خشمگین و درهم 
بازمي گــردد. آن جا فقــط زرود بود که 

مي دانست او شادمان باز خواهد گشت.
زهیر شــادمان بود. نزد همراهانش 
آمد. دستور داد چادرش را برچینند و 
در کنار چادر حسین بن علي ع برپا کنند. 

بعد رو به همراهانــش گفت: »هرکس 
مي خواهد، دنبال من بیايد وگرنه اين 
آخرين همراهي و ديدار ما با يک ديگر 

است.«
زهیر چه مي گفت؟ حسین  ع به او چه 
گفته بود؟ مي خواست با پاي خودش با 
کاروان او برود؟ نه، زهیر نمي خواست 
با پاي خودش با حســین ع برود. زهیر 
با تمام قلبش و با تمام وجودش همراه 
کاروان حسین بن علي ع مي رفت. راستي 
حسین  ع چه گفته بود که جان زهیر را 

هوايي کرده بود؟
زرود شاد بود و زهیر شادمان تر. زرود 
سال ها و سال ها منتظر رسیدن چنین 
روز و لحظه اي بود. زرود به سرنوشــت 
مبارك خودش افتخــار مي کرد. زرود 
منزلگاهي بود براي تغییر سرنوشــت 
زهیر. پس از اين، همه زهیر را با زرود به 

زندگــی هرچه هم که گفته  باشــند 
رسم خوشايندی اســت، اما اصاًل رفتار 
خوشــايندی نــدارد. چون همیشــه 
همان جواب هايــی را تحويلت می دهد 
که خودش دوســت دارد. نمی توانی از 
رابطه های زندگی توقع خوش رفتاری 
داشته  باشی. نمی توانی زندگی را مجبور 
کنی با اولین عددی که تحويلش  دادی 
جواب دل خواهت را بــه تو تقديم کند. 
زندگــی خیلــی شلم شــورباتر از اين 
حرف هاست. اما اتفاقاً مزه اش به همین 

شلم شوربا بودنش است.
تو نمی توانی زندگی را به جواب دادن 
دل خواه خــودت مجبورکنــی. فقط 
می توانی صبر کنــي و آن قدر عددهای 
خودت را بــاال و پايین کنی که باألخره 
جوابی را تحويل  بگیری که دوست  داری. 
همان قدر که کک زندگی نمی گزد اگر 
جواب هايش خوشايند تو نباشد، خیلی 
هم ذوق نمی کنــد از اين که باألخره به 
جــواب دل خواهت رســیده ای. از اين 
بی تفاوتی ناراحت نشو. شايد برای اين که 
جواب تو خوشايند بشود، پاسخ خیلی ها 
ناخوشايند شده  اســت و برای همین 
چیزهاســت که زندگی با خوش حالی 
تو، خوش حالی نمی کند. زندگی فقط 
به عاليق خودش فکــر می کند و نگاه 
می کند به آدم هــای صبور، که چه طور 
برای به  نتیجه  رسیدن خواسته هايشان 
تالش  می کننــد و هیچ وقــت ناامید 

نمی شوند.
به رفتار زندگی که نــگاه  می کنم با 
خودم می گويم بايد همیشــه امیدوار 
بود. بايد فکرهای متفاوت را مثل اعداد 
گوناگون در روابط زندگی امتحان کرد. 
بايد آن قدر با حوصله بود و خسته نشد 
که باألخره خواســته ها برآورده بشوند. 
زندگی با همه ي نظم و حساب و کتابش 
همیشه همین آش شلم شوربايی بوده 
که می بینی، اما به قول قديمی ها، پايت 
نوشته شده  اســت. پس غرغر نکن و از 

مزه ي  تالش خودت لذت ببر.

ياد مي آوردند. نسل هاي بعد مي گفتند 
زهیر در زرود بود که پیغام حسین ع به 
او رسید و به کاروان پسر رسول خداص 

پیوست.
زهیر شــادمان تر بود. ياد ســلمان 
فارســي افتاده بود. در جنگ بحر بود 
که ســلمان همراهشــان بود. پیروزي 
نصیبشان شده بود و زهیر خوش حال 
بود. سلمان از او پرســیده بود: »آيا از 
اين پیروزي و از غنايمي که به دســت 
آورده اي خوش حالي؟« زهیر گفته بود: 
»بله« و سلمان ادامه داده بود: »اگر سید 
جوانان آل محمد ص را درك کردی، به 
ياری اوخوش حال تر باشی از آن چه که 

امروز بر آن دست يافتی.«
و او خوش حال تر از روز پیروزي بحر 

بود.

زهیر انتخاب شــده بود کــه همراه 
حسین ع باشد. در ذوحســم، در زمان 
رسیدن پیک ابن زياد، در عصر تاسوعا 
و زماني کــه به ديدن ســپاه يزيديان 
رفته بــود، در زمان ياري رســاندن به 
ابوالفضل ع، در شب عاشورا و زمان پیمان 
بستن با ياران وفادار، در روز عاشورا، در 
واقعه ي کربال و در خیل شــهیدان آن 
روز، زهیر هم چنان حاضر بود، ادامه داد 

و به شهادت رسید.

راستي زرود کجا بود؟ چه قدر با کربال 
فاصله داشــت؟ هیچ. هیــچ فاصله اي. 

زرود نیز به همراه زهیر رفته بود.
 زرود شــاهد واقعــه ي کربــال بود. 
حتــي اگر هنــوز بر جايش ايســتاده 
باشــد، ولي هم چنان رفته است. سال 
60 هجري بود که زرود جابه جا شــد. 
زرود بــا زهیر به ياري حســین ع رفت. 
زرود جايگاه پیوســتن به حقیقت بود. 
جايگاه به نمايش درآمدن حب حسین ع 
بود. زرود نمي توانست دور بماند،  زرود 
مجاور کربال بود، مجاور زهیر و از اهالي 

دلدادگي حسین ع بود.

ُزهيـر  جابه جا  شد بـا    َزرود   
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اين جا قرار است با هم گفت وگو 
کنیم. ما سؤال کنیم و شما جواب 
بدهید يا خودتان بپرسید و بقیه ي 
نوجوان ها جواب بدهند. گاهي هم 
از ما ســؤال کنید تا پاسخ بدهیم. 

اين جا اتاق گفت وگوست.

سؤال ما:
فقط کمــي از تابســتان باقي 
مانده؟ قصد داريــد چه کار کنید 
تا بقیــه ي تابســتان تان را نجات 

بدهید؟
جواب شما:

زهرا آهنگــران از تهران: قول 
داده ام موســیقی ام را خــوب ياد 
بگیرم و تمــام تهــران را بگردم؛ 
آن قــدر بگردم تــا از تابســتانم 
سیر شوم. ســه رمان را که نصفه 
خوانده  ام تمام کنــم. هر چه ماند 
را هم اســتراحت می کنم تا برای 
رفتن به مدرســه ي جديد آماده 

باشم. 
هستی هاشمی از ايالم: تابستان 
امسال من برنامه ريزی شده بود؛ 
کالس تقويتــی بــرای دوره ي 
درس هاي ســال گذشته و کالس 
هنری براي يــاد گرفتن طراحی. 
و امــا در اين فرصــت باقی مانده 
می خواهم کمی درس های ســال 
آينده را بخوانم و همراه خانواده به 
سفر بروم تا اين آخرهای تابستان 

را خوش تر بگذرانم.
ســؤال ها و جواب هايتــان را، 
خیلي خیلي خیلي کوتاه، همراه 
با اسم کامل و ســن و شهر براي 
دوچرخه بفرســتید و اگر دوست 
 داريــد خودتــان ســؤال مطرح

 کنید.
تلفن: 09334121489 

اي میل:
 docharkheh@hamshahri.org  

براي تک تک شما که همراه دوچرخه 
بوديد و هستید. 

با اين که پیام هايتــان خیلي خیلي 
قشــنگ اســت و دل دوچرخه اي ها تا 
همیشه ي همیشــه به اين جمله ها و 
به حمايت شما گرم است، اما واقعیت 
اين اســت که تا وقتي براي دوچرخه 
اثر نفرســتید و دوباره مثــل روزهاي 
قبل فعالیــت نکنید و دوســتانتان را 
به خواندن دوچرخه تشــويق نکنید، 

دوچرخه مثل قبل نمي شود. 
حیات 19ســاله ي دوچرخه به آثار 
نوجوانانش گره خورده است. نوجواناني 
که امروز بزرگ شده اند و بعضي هايشان 
يا هم کار دوچرخه اند يا در عرصه هاي 
فرهنگــي مشــغولند. دوچرخه براي 
نســل ها و نوجوان هــاي بســیاري، 

نقطه ي شــروع و حتي گاهي سکوي 
پرتاب بوده؛ آن ها بــا تصحیح يا چاپ 
آثارشان، نخســتین تجربه هاي ادبي و 
هنري شان را در دوچرخه مي گذراندند. 
درست مثل شما نوجوان هاي امروز که 
تا وقتي دوچرخه ي کاغذي بود، دفتر 
دوچرخه را لبريز از آثارتان مي کرديد و 
از وقتي که دوچرخه به خاطر مشکالت 
کاغذ از چــاپ بازمانــد و الکترونیک 
شد، کم کار شــديد. اما حاال که دوباره 
دوچرخه برگشته و حاال که قد کشیده، 
اگر مي خواهیــد دوبــاره دوچرخه و 
صفحه ي چشــمه ها مثل قبل شــود، 
اول بايــد از خودتان شــروع کنید و از 
فرصت باقي مانده ي تابســتان نهايت 

بهره را ببريد.
#تا_همیشه_با_دوچرخه
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  فريبا خاني

بيا به تاريخ كودكي سفر كنيم !

در اين جا مي توانيد به دنياي شاهنامه سفر كنيد يا با  داستان  
موش و گربه ي عبيد زاكاني آشنا شويد. در كتاب مفتاح الفضوال  
)نوشته شــده در قرن نهم( هم مي توانيد بــا  واژه هاي قديمي 

بازي ها ي آن زمان چيزهاي تازه ياد بگيريد. 
فرزانه طاهري قندهــاري، مدير مــوزه ي كودكي ايرانك 
مي گويد: »هفته نامه ي دوچرخه، چهار سال پيش گزارشي تهيه 
كرد از موزه ي كودكي كه در باغ نگارستان برگزار شد.  اما حاال از 
آن نمايشگاه موزه ، چهار سال گذشته و ما در اين مدت تجربيات 
خيلي بيش تري در حوزه ي كودكان به دســت آورده ايم.  طرح 

»با من بخوان« را تجربه كرده ايم و كارهاي پژوهشي در حوزه ي 
كودكي انجام داده ايم. اميدواريم كتاب تاريخ كودك و كودكي 
در ايران  در سال آتي به نتيجه برســد و اين پروسه را  هم طي 
كنيم.  هم اكنون تجربه ي ما در زمينه ي كودكي بسيار زياد شده 
است. خيلي پي گيري  كرده ايم و اميدواريم كه  اين موزه بتواند 
فعاليت خود را به شكل دائمي ادامه بدهد و مسئوالن ضرورت 
وجود چنين موزه اي را درك كنند.«  او مي گويد: »متأسفانه با 
بخش دولتي به نتيجه نرسيديم، اما بخش خصوصي در برگزاري 

اين نمايشگاه موزه به ما و طرح هاي فرهنگي ديگر كمك كرد.«

گزارشي از موزه ي كودكي ايرانك

موزهيكودكيجايبينظيرياست.اينجاميتوانيبهدوهزارســالقبلازميالد،سفركني؛بهزمانيكه
كودكانرويلوحهايِگليمشقمينوشــتندوازدفتر،كتاب،وايتبرد،تبلتو...خبرينبود.ميتوانيباخط
ميخيآنهاهمراهشويومشقهايشانرابخواني.»مرددانا،تومرددانا،تومرددانايكوچك...«ميتوانياسرار
تمدنايالميراكشفكني؛جاييكهزنيدرحالسفالگرياستوبرايكودكشسوتسوتكيميسازديااسبي
باارابهيچرخداركهخوشــحالشكند.موزهيكودكیايرانكرامؤسسهيپژوهشیتاريخادبياتكودكانبا
همكاریسازماناسنادوكتابخانهيملیايرانوحمايتبخشخصوصي،درساختمانگنجينهيسازماناسناد

وكتابخانهيملیايرانبرپاكردهوازمرداد1398تاخرداد1399پذيرايكودكانونوجواناناست.

دنياي كودكي دنياي مهمي است. ما نبايد از كودكي فارغ شويم. طاهري قندهاري مي گويد: »در كشور ما به كودكي 
اهميت داده نمي شود، بعد مي گوييم چرا وضعيت جامعه آشفته اســت؟ چرا بچه ها غرب گرا هستند؟ چرا كودكان و 
نوجوانان ما، سرهايشان را در گوشــي فرو كرده اند؟ كودك و نوجوان ما فضاي فرهنگي امن ندارد و مي توانيم از طريق 
ادبيات به كودكان و نوجوانان كمك كنيم. چه قدر كودكان را به شهربازي ها ببريم، با آن آلودگي هاي صوتي و... ما نياز به 
تنوع فضاي فرهنگي داريم. رايزني هايي با شهرداري منطقه داشتيم و قرار است كه در تبليغات موزه به ما كمك كنند. ما 

از آن ها خواستيم كه بررسي كنند حضور موزه ي كودكي در اين منطقه چه تأثيري بر اهالي دارد.«

مديــر مــوزه مي گويــد:»در اين 
نمايشــگاه فضاي ما بزرگ تــر از باغ 
نگارســتان اســت، با ايــن همه فقط 
توانســتيم تقريباً يك دهم آرشيومان 
را در اين فضا به نمايــش بگذاريم. ما 
نياز به فضايي بزرگ تر داريم، مخصوصاً 
فضايــي الزم داريم كه حياط داشــته 
باشد و بچه ها در آن به راحتي بچرخند 
و بتوانيم كارگاه هاي متنوع برايشــان 
برگزار كنيم. مساحت اين جا، 800 متر 
است و ما دســت كم به جايي با 2هزار 
متر مساحت نياز داريم؛ جايي كه براي 

كودك ساخته شده باشد.«  
طاهــري قندهــاري  مي گويــد: 
»مــا مي توانيــم در كنار مــوزه يك  
بخش پژوهشــي هم براي استفاده ي 
دانشــجويان و پژوهشــگران فعال در 
حوزه ي كودك داير كنيم، اما متأسفانه 
هم اكنــون فضا بــراي چنيــن كاري 

نداريم«

مي توانيــد بــراي بازديــد از موزه 
بــا مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا به 
موزه برويــد. آن ها كودكان دو نســل 
پيش اند. مدير موزه دراين باره مي گويد: 
»پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مي توانند 
به نوه هايشــان درباره ي اشياي موزه 
توضيح دهنــد و تعامل يا بازســازي 
خاطرات فراموش شــده اتفاق بيفتد. 
آن ها خودشان مي توانند راهنماي موزه 
باشند. بچه ها ياد مي گيرند كه اشياي 

قديمي ارزشمندند.«
طاهري قندهاري، درباره ي اشياي 
خيلي ارزشــمند مــوزه مي گويد: »ما 
اين جا، اســطرالبي داريم كه متعلق به 
دوره ي صفويه اســت و با اين ابزار در 
گذشته طالع نحس و ســعد كودك را 
مي سنجيدند و در زايچه نامه هايي كه با 
تولد كودك تهيه مي شده، اين اطالعات 

ذكر مي شده است.« 

  بزبزقندي و ننه سرما و عروسك هاي 
آن ها، عروسك هاي بومي، عروسك هاي 
شــهر قصه، عروســك هايي كه »زويا 
پيرزاد« )نويسنده( با آن ها بازي مي كرده 
و حــاال در موزه به نمايــش درآمده اند. 
ننوها و گهواره ها هم هستند؛ آن ها كه 
كودكان در قرن هاي گذشته درونشان 
مي خوابيدند و الاليي مي شنيدند. رخت 
و لباس هاي كودكان  ســال ها و دهه ها 
پيش يــا بازي هاي دختران و پســران 
و... همــه و همــه را مي توانيــد دراين 
موزه ببينيد و لــذت ببريد! تــازه اگر 
دسته جمعي به موزه بياييد داستان هم 
خواهيد شــنيد. راهنماهاي اين موزه 
آدم هاي جالبي هستند و با راهنماهاي 

موزه هاي ديگر فرق دارند!

شخصيت هاي مهمي براي آموزش و بهترشدن زندگي 
كودكان در كشــور ما كار كرده اند. اگــر مي خواهي با اين 
شخصيت هاي مهم آشنا شــوي، اين موزه بهترين جاست! 
مثاًل مي تواني با ميرزاحسنرشــديه، كسي كه اولين 
مدارس به سبك مدرن را در ايران به وجود آورد آشنا شوي 
يا با محمدبهمنايلبيگي، نويسنده  و بنيان گذار آموزش 

و پرورش عشاير در ايران، ميرزاجبارعسگرزاده،  معروف 
به جبــار باغچه بان، بنيان گذار نخســتين كودكســتان و 
نخستين مدرسه ي ناشنوايان يا پرويندولتآبادی،  شاعر 

و از بنيان گذاران شورای كتاب كودك و... 
كلي تصويرگر و داستان نويس ديگر هم هستند كه دنياي 

كودكي را با آثارشان رنگي كردند.

راستي  اگر در دوره ي صفويه به دنيا 
مي آمديم و طالعمــان نحس بود و اين 
نحوست در زايچه نامه ذكر مي شد، چه 

اتفاقي مي افتاد؟ آدم كمي مي ترسد.
اين جــا كلي خبــر هســت، مثل 
دست ســازهاي حلبــي، ماشــين و 
ســماورهاي دست ســاز محمدرضــا 

مصطفانيا كه روزهاي پنج شنبه و جمعه 
در شــاه عبد العظيم  فروخته مي شــد،  
عروســك اشــرف خانم، كــه اهدايي 
است، لباس هاي پيشــاهنگي، ديگ و 
ديگچه هاي مسي، »َورَوند« ها يا همان 
پارچه هايي كه كــودكان را با آن ها به 
گهواره مي بستند، كيسه هاي نمك براي 

چشم نظر و...
اگر خواستيد از موزه ديدن كنيد به  
بزرگ راه حقانی )شرق به غرب(، نبش 
خيابان كوشا، روبه روی ورزشگاه شهيد 
كشوری، ساختمان آرشيو كتاب خانه ي 

ملی، سالن گنجينه برويد. 
راستي اين موزه روزهای يك شنبه 
تا جمعه از ســاعت 10 صبح تا 9 شب، 

پذيرای بازديدكنندگان است.

تساوي حرف و عدد
درتســاويزيربهجايبعضــيازعددهايكياز
حرفهايالفبايفارسيقرارگرفتهاست.حسابكنيد
هركدامازحرفهابرابرباچهعددياستوتساويزير

راكاملكنيد.

بازيباحروف

ل 8 3 ق
2 پ 8 3
خ 3 ل ق
8 8 پ ق

+
+

ايستگاه


	17(06-07)
	18(06-07)
	19(06-07)
	20(06-07)

